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REGISTRO DE DADOS – GRUPO FOCAL 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este documento se constitui a partir dos registos realizados durante a realização dos 4 

encontros do Grupo Focal, realizado durante a pesquisa de campo, referente a uma pesquisa 

maior para fins de pesquisa da dissertação intitulada” Traços e desenhos da formação 

profissional: a escolha como processo sob o olhar da política pública no contexto 

Amazônico”. O GF é parte dos procedimentos metodológicos que permitiram uma análise 

em relação ao problema do estudo, que envolveu ainda a pesquisa bibliográfica, o 

levantamento documental e processos de comparação entre as informações e o aspecto legal 

da temática abordada. Ao mesmo tempo, a valorização dos aspectos éticos que envolvem a 

pesquisa com seres humanos, como preconizado na Resolução 510/2016 do CNS, foi 

assegurada com a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética e Pesquisa da UFAM - 

79104517.0.0000.5020 – CEP UFAM,2018. 

 

Tendo em vista, a busca por informações e dados referentes ao entendimento de como se 

processam as escolhas dos cursos universitários para a formação profissional pelos 

estudantes finalistas Ensino Médio. Utilizou-se como técnica de coleta o grupo focal (GF), 

realizada com os sujeitos partícipes da pesquisa, como membros da gestão escolar, 

estudantes, professores e responsáveis. Esta técnica é definida por Martin e Gaskell (2002), 

como uma conversação continuada menos estruturada da observação participante, na qual a 

ênfase é, mais em absorver informações sobre local e a população, crenças, valores, cultura, 

etc. Desta forma objetivando entender e captar as diferentes percepções envolvidas por 

cada participante. 

O grupo focal (GF) foi desenvolvido a partir de um cronograma contendo quatro encontros, 

agendados em um dia da semana com duração média de aproximadamente duas horas. Em 

cada encontro foi abordada uma temática predefinida. Assim, as temáticas propostas são as 

seguintes: A primeira entendendo e discutindo o papel dos responsáveis, no processo de 

orientação da escolha do curso universitário para a formação profissional dos filhos, 

explorando as percepções de responsáveis, estudantes e professores. A segunda discutiu a 
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questão da escola, as ações que têm sido planejadas e de fato desenvolvidas como parte de 

suas atribuições formativas no processo de escolha da universidade e dos cursos para a 

formação profissional. A terceira temática, abordou “o estudante e suas demandas”, e 

finalmente a quarta temática voltada para o mercado de trabalho na região amazônica, que 

encerrou o processo de realização do GF.  

Os encontros contaram com profissionais de instituições educativas, que como convidados, 

trouxeram informações e conhecimentos básicos para conduzir as discussões e apoiar a 

condução do debate. Profissionais estes como: psicólogos, professores da escola estudantes, 

entre outros. Estabelecer períodos. 

O primeiro encontro do GF teve como tema. O papel dos responsáveis no processo de 

orientação da escolha formação profissional dos filhos. Tendo como objetivos 

primeiramente entender a percepção de cada figura partícipe (escola, estudante e 

responsável) sobre o processo de escolha de uma formação profissional e seguidamente 

apresentar os conceitos norteadores da pesquisa (vocação, orientação profissional e 

formação profissional). Desta forma neste encontro o foco era de informação para assim 

propiciar a discussão do tema. Para isto foram utilizadas as chamadas perguntas 

norteadoras. De que forma os familiares podem ou não influenciar a escolha da formação 

profissional dos estudantes? O que o grupo (a escola, o estudante e os familiares) entende 

sobre orientação profissional? Como os familiares e a escola podem promover a orientação 

e busca de informações para o estudante realizar uma escolha assertiva de formação 

profissional? a partir destas perguntas foram surgindo os posicionamentos de cada 

participante trazendo sua visão sobre o assunto. Além dos seis estudantes participantes 

contou-se com a presença do professor da disciplina de português. Foi observado na fala 

dos estudantes quando questionados sobre como lidavam com esta questão da escolha do 

curso universitário como os pais, uma das falas recorrentes foi a questão do conflito entre o 

que os pais querem que eles cursem (geralmente cursos elitizados ou mais procurados) e o 

que eles gostariam e se sentem motivados para estudar (cursos que assim como a 

pedagogia, e até mesmo os cursos de licenciatura) que na visão dos pais não terão um 

retorno financeiro satisfatório. Isto evidenciou uma das angustias vividas pelos estudantes 

em processo de escolha. Outro aspecto observado neste encontro foi referente ao fato de 

existir algum tipo de orientação por parte dos responsáveis no ambiente familiar em relação 
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á escolha do curso universitário, assim como na fala também emergiu ações mesmo que 

informais ou não estruturadas de orientação para a escolha do curso dentro do ambiente 

educacional (a escolha). A seguir encontram-se os dados coletados durante os encontros.  
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GRUPO FOCAL 

Encontro 01 

Data: 15/06/2018 

Hora: 08:00 às 10:00 

Local: Escola Estadual Senador Dom Bosco Ramos de Lima. 

Participantes:  

Pesquisadora – Angélica Dias 

Psicóloga convidada – Alcélia Ramiro 

Estudantes do 3º ano:  

Felipe Soares Oliveira 

Halyson Lyncon 

Adrianne Rodrigues Bentes 

Jennifer dos Santos Nascimento 

Francisca Coutinho de Lima Maciel 

Handrea Soares Lima 

Professor de Língua Portuguesa 

Eduardo  

Tema: O papel dos responsáveis no processo de orientação da escolha formação 

profissional dos filhos. 

 

Objetivos: 

 

 Entender a percepção de cada figura partícipe (escola, estudante e responsável ) 

sobre o processo de escolha de uma formação profissional. 

 Apresentar os conceitos norteadores da pesquisa (vocação, orientação profissional e 

formação profissional) 

Perguntas Norteadoras:  

 De que forma os familiares podem ou não influenciar a escolha da formação 

profissional dos estudantes? 

 O que o grupo (a escola, o estudante e os familiares) entende sobre orientação 

profissional? 

 Como os familiares e a escola podem promover a orientação e busca de informações 

para o estudante realizar uma escolha assertiva de formação profissional 

Estudantes: 

 

Estudante (A1) No meu caso eu sempre gostei da área de humanas e converso com minha 

mãe sobre isto e ela me apoia.  
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Estudante (A4), eu só tenho minha mãe e desde pequena eu gusto muito de cuidar de 

animais, e pensei em cursar medicina  veterinária. Em 2017, perdi meu pai, e desde já só 

conto com minha mãe mesmo para este tipo de orientação, ela me apoia, e está feliz com 

minha escolha.  

 

Estutante (A1), meu pai quer que eu faça direito, tanto que desde que comecei o terceiro 

ano, ele fala para mim, se quiser estudar direito eu pago, mas, eu mudei de opinião e nao 

quero mais,  quero fazer administração. Porque atualmente trabalho como menor aprendiz 

na LG (na área administrative RH) e quero seguir nessa área. Só que ele não tem muito 

tempo de conversar comigo, porque ele é camioneiro e quase não para em casa. Então, não 

conversamos muito sobre isto. Eu ainda não falei para ele que não quero direito. 

 

Estutande (A4), o sonho do meu pai quer que eu faça direito e eu quero jornalista. Ele 

pensa em direito porque dá dinehiro.  

Estudante (A1) Já eu quero fazer história, e administração (vocação). E meu pai quer que 

eu faça direito pelo retorno Financeiro. 

 

Estudante (A2)  minha família me deixa livre para escolher, desde que eu tenha uma 

profissão, ao mesmo tempo preciso me alistar, então são muitas coisas, e fica difícil de ter 

um foco. Eu vou escolher aquilo que é bom para mim. Não quero escolher algo que vai me 

trazer o dinheiro e vai me deixar infeliz. Eu só, não sei se vai ser o que eles querem.  

 

Estudante (A3), no meu caso a dificuldade é mais com meu pai, porque ele me exige que 

tenha uma escolha na área da informática, que tem melhor retorno financeiro. Eles 

conversam bastante comigo, minha mãe é mais tranquila. Para meu pai, não é importante se 

você gosta ou não, o importante é que dei dinheiro. E ele quer que eu faça Engenharia da 

Computação, e eu andei pesquisando e vi que é uma área boa e não é tão difícil. Eu fico 

preocupado também com as oportunidades profissionais. Eu já pensei também em fazer um 

curso técnico para poder trabalhar logo. Formação para o mercado 
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Psicóloga convidada (C1) Antes da nossa conversa vocês tinham conhecimento do que é 

orientação professional? Estudantes: não, só dos testes da internet. 

 

Psicóloga convidada (C1) É importante entender que não existe um mundo de fantasia, 

aonde somente os cursos elitizados são importantes para a sociedades. Não é o curso que 

traz o sucesso e sim o quanto você se prepara para isto. 

 

Psicóloga convidada (C1) Então, vejam que a escolha não pode ser pautada no status ou no 

retorno financeira apenas, mas sim, aquele curso que você se visualiza levando todos os 

dias de sua vida. Pensem comigo, quem pensava em fazer gastronomia antes? Era 

respeitado? 

 

Professor (P1) o que formava em culinária era ridicularizado, era visto como cozinheiro, 

hoje existem faculdades em gastronomia aonde você sai com o título de Chef. Então 

percebam como o Mercado vai mudando conforme as necessidades de consumo. 

 

Professor (P1),  eu me formei em química, e meu pai, me disse meu filho você vai querer 

ser professor? Você sabe que professor não ganha bem e trabalha muito. Mas, a decisão é 

sua. Se isto vai te fazer feliz e realzado vai em frente. 

Professor (P1) Eu no caso, formei em licenciatura em química, e precisei me preparar para 

dar aula, precisei adaptar a química para poder passer para meus alunos, tive que apreender 

didática para ensinar, porque nem sempre a Universidade de ensina. Eu crio projetos, e 

busco fazer diferente. Eu sempre falo para os alunos você o caixa de supermercado, ele é 

importante para nós, mas, vocês querem ser caixa de supermercado? Com certeza não. E os 

coletores de lixo, eles são importantes para nós também, teve um ano que eles entraram em 

greve e a cidade ficou toda suja, eles são importantes, mas algum de vocês quer ser coletor 

de lixo? Com certeza não, então é preciso se preparar e assumir responsabildiades com os 

nossos sonhos, para poder superar as dificuldades. 

Professor (P1),  Eu sempre falo que é uma responsabelidade compartilhada, o professor e o 

aluno, então o professor passa o conteúdo e o aluno debe estudar e buscar novos 

conhecimentos. Para evitar, procurar culpados, quando não é aprovado (orientação na 
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escola). Ás vezes culpam o professor, a escola, etc. 

 

 

GRUPO FOCAL 

Encontro 02 

Data: 10/06/2018 

Hora: 08:00 às 10:00 

Local: Escola Estadual Senador Dom Bosco Ramos de Lima. 

Participantes:  

Pesquisadora – Angélica Dias 

Psicóloga convidada – Alcélia Ramiro 

Estudantes do 3º ano:  

Professor de Lígua Portuguesa 

Carlos Eduardo 

 

Tema: O Estudante e suas demandas. 

 

Objetivos: 

• Identificar a percepção do estudante sobre o processo de escolha de uma formação 

profissional. 

• Entender de que forma o estudante é influenciado pela família nesta escolha. 

• Entender o papel da escola e dos familiares neste período de vida do estudante. 

Perguntas Norteadoras:  

• O que o estudante entende por orientação profissional ou escolha de uma formação 

profissional? 

• Qual a percepção do estudante em relação a sucesso e fracasso na escolha de um 

curso universitário, quais seus principais medos e inquietações? 

• De que forma os responsáveis/familiares projetam a jornada profissional do 

estudante a partir da sua escolha de formação profissional e quais principais angústias 

percebidas no estudante. 

Inicialmente a pesquisadora apresentou o projeto ao professor presente considerando que 
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era sua primeira vez participando no encontro. Explicou sobre o objetivo dos encontros do 

grupo focal e também a importância de sua participação e opinião. 

Foi realizada a exposição dialogada pela psicóloga convidada sobre a temática proposta.  E 

em seguida questionou os estudantes. O que vocês estas vivenciando neste ultimo ano do 

Ensino médio, momento no qual se materializa esta escolha. Como vocês estão se sentindo? 

 

A pesquisadora conduziu a conversa trazendo aspectos como: medo do fracasso, 

expectativas da família em relação á escolha do estudante, influencia dos pais na escolha.  

 

Professor (P2), As vezes o estudante passa de primeira num curso que não quer, ou não se 

identifica, e se torna um fardo para este jovem ter que finalizar este curso.  

 

Pesquisadora, sabemos que temos que pensar no curso como um meio de nos realizamos, 

mas precisamos diferenciar o que é um hoby daquilo que quero para minha vida como 

professional. Precisamos entender o formato de trabalho deste professional do curso que 

você se interessa. (enfermagem, profissionais, que trabalham viajando, que passam tempo 

fora de casa). Então se a pessoa gosta do que faz, conseguem superar dificuldades. 

 

Psicóloga (C2), medo do julgamento da família pela escolha de um determinado curso, por 

não ser um curso “elitizado”, medicina, direito, engenharia, contabilidade. Agora 

precisamos pensar em profissões de uma forma mais clara. 

 

Psicóloga (C2) estabilidade financeira, entendemos que a escolha do curso tem sido 

pautada pela área que dá mais dinheiro. As vezes pensamos em escolher um curso técnico 

para poder ter logo um trabalho e poder pagar a faculdade que quero fazer e ter minha 

independência financeira. 

 

Estudante, (A3) eu já pensei em fazer um curso técnico, para poder pagar a faculdade  que 

eu quero se, eu não passar. 

 

Estudante (H2), se parar para analisar são muitas opções, que a gente fica perdido, por onde 
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começar. 

 

Estudante (A3) medo de errar, de passar num curso e não conseguir finalizar, ansiedade 

muito grande.  

 

Estudante (A2) eu fico com medo de escolher um curso e depois perceber que não gosto.  

Pesquisadora, entendo que existe uma preocupação por parte dos pais de que os filhos 

façam a melhor escolha do curso universitário. Mas, precisamos pensar o que é dar certo, a 

partir de qual parâmetro? O importante é que o estudante escolha e assuma sua escolha, não 

existe profissão mais fácil ou menos fácil, acredito que todas as profissões possuem 

aspectos positivos e negativos.  

 

Professor (P2), considero o seio familiar importante para a construção desta escolha, e se o 

estudante não tem este suporte na família, nós como professores, devemos orientar, e dar 

suporte para ele se sentir mais seguro para escolher. A questão da escolha considero que é 

precoce, é cedo para o estudante escolher, mas, vocês (estudantes) precisam buscar 

informações, focar no que querem e fazer sua escolha de forma serena. Percebo que uma 

das maiores angustias destes estudantes do terceiro ano,  é que eles não sabem como 

começar, eles estão escolhendo porque chegaram aqui, mas não caiu a ficha deles que 

devem decidir o que faram profissionalmente através do curso. .  

 

Professor (P2), penso que é um equívoco, porque nossos filhos, não podem ser vistos como 

nossa continuidade Professional. Eles devem seguir seus sonhos. Eu passei pelo comércio 

antes de decidir ser professor de português, e percebi que na área da educação me sentiria 

mais realizado.  Às vezes ganhamos dinheiro e perdemos em saúde física e mental, então 

precisamos pensar uma profissão que nos traga a possibilidade de termos qualidade de vida 

também. 

 

Pesquisadora, o que vocês levam da nossa conversa hoje? 

 

Estudante (A3), ficou mais claro para mim em relação ao que é sucesso, e como pode se 
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construir a escolha.  

Estudante (A4) conversar com pessoas também vai nos ajudar a diminuir a ansiedade em 

relação a escolha deste curso ou não. 

Agradeço a todos pela participação. 

 

 

 

GRUPO FOCAL 

Encontro 03 

Data: 19/06/2018 

Hora: 08:00 às 10:00 

Local: Escola Estadual Senador Dom Bosco Ramos de Lima. 

Participantes:  

Pesquisadora – Angélica Dias 

Psicóloga convidada – Alcélia Ramiro 

Estudantes do 3º ano:  

Adrianne Rodrigues Bentes 

Felipe Soares Oliveira 

Hallyson Lyncon 

Jennifer dos Santos Nascimento 

Professor de Filosofia 

Roberto 

 

Tema: Mercado de Trabalho na região Amazônica 

 

Objetivos: 

• Conhecer se a escola apresenta de alguma forma o mercado de trabalho para os 

alunos do ensino médio. 

• Entender a percepção dos partícipes sobre mercado de trabalho e oportunidades 

nacionais e locais. 

Perguntas Norteadoras:  
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• Qual a percepção do estudante em relação a possibilidades de mercado de trabalho, 

oportunidades na Região Amazônica? 

• A escola promove de alguma forma informações sobre o mercado de trabalho local? 

• Como os responsáveis percebem as oportunidades profissionais nacionais e locais 

na Região Amazônica.  

 

 

Foi explicado pela pesquisadora para o professor a temática que já foi tratada em cada 

encontro anterior, assim como a temática abordada na pesquisa. No primeiro encontro o 

papel dos responsáveis no processo de orientação para a escolha de um curso universitário 

do filho. Falamos sobre os conceitos de vocação, orientação professional e formação 

professional. Discutindo a percepções do estudante e do professor presente no encontro. No 

Segundo encontro foi tratado a questão do estudante e suas demandas, tendo em vista que 

se encontram no ultimo ano do Ensino médio, momento no qual se materializa a escolha do 

curso. E neste terceiro papel dos responsáveis no processo de escolha do curso universitário 

entendendo a visão da escola representada neste momento pelo professor Roberto da 

disciplina de filosofia e a percepção dos estudantes presentes. Já neste terceiro encontro 

temos como objetivo qual a percepção dos participantes em relação às oportunidades 

existentes em nossa região. 

 

Professor (P3) entendo que existe um potencial para o turísmo de selva, mas precisamos de 

políticas públicas. Temos também a área de engenharia ambiental, assim como a área de 

petróleo e gás que surgiu por uma demanda em Coari (Gasoduto de Urucu) e não contamos 

com professores da área para formar estes profissionais (mestres e doutores), geralmente 

são professores de outros cursos que acabam dando aula. (Política pública)  Ocorreu de 

forma similar quando surgiu o curso de Tecnologia da informação na UFAM, que 

iniciavam o curso 50 estudantes e no decorrer do curso ia ocorrendo a desistência em razão 

da falta de professores de algumas disciplinas, finalizando o curso apenas 4 ou cinco 

alunos. Outro aspecto importante entender é que o curso não traz automaticamente o 

sucesso profissional, ás vezes, se tem a ideia que escolhendo medicina, ou engenharia vou 

ganhar muito dinheiro, e digo, você vai ganhar muito dinheiro se você estiver capacitado 
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para mostrar diferenciais. 

 

Professor (P3), penso que desenvolver estas areas profissionais potenciais deve ser pensado 

pela esfera pública, tendo isto como objetivo para daqui a 20 anos, e assim desenvolver de 

fato um Mercado professional duradouro. 

 

Estudante (A3) é realmente tem algumas áreas que não são valorizadas, como por exemplo 

cinema, que for a do Brasil é muito valorizada e aqui serve de chacota se voce falar que 

quer seguir. 

Estudante (A1) penso que devemos estudar o que está em alta na nossa região e é 

necessário.orientação e formação para o Mercado  

Estudante (A2) temos que ter cuidado na escolha para que seja duradouro.  

 

Pesquisadora, vocês tem ideia por exemplo como é a atuação do engenheiro de pesca aqui 

na região? Podemos imaginar que seria forte, porém, isso não acontece na pratica. Ainda é 

uma área que precisa de estrutura para absorver este profissinais. 

 

Professor (P3), nos falta estrutura e tecnologia para estas áreas se tornarem fortes, 

percebemos que outros estados estão na frente.  

 

 

Professor (P3), eu sempre faço uma resalva que se escolher e depois de um ano, não se 

sente bem, não tem problema nenhum de mudar. Antes era mais fácil escolher porque não 

tinham tantas opções. Então hoje pedir do estudante para que crie um foco é um desafio.  

 

Pesquiadora, percebam de forma crítica o que a mídia vende como melhores profissões?  

Professor (P3), antes uma consulta com dentista era muito caro, e atualmente encontramos 

pessoas oferencendo a primeira consulta gratis para poder captar clientes por conta do 

mercado, temos muitos dentistas e desta forma a concorrência aumentou.  
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GRUPO FOCAL 

Encontro 04 

Data: 21/06/2018 

Hora: 09:00 às 11:00 

Local: Escola Estadual Senador Dom Bosco Ramos de Lima. 

Participantes:  

Pesquisadora – Angélica Dias 

Estudantes do 3º ano:  

Adrianne Rodrigues Bentes 

Felipe Soares Oliveira 

Hallyson Lyncon 

Jennifer dos Santos Nascimento 

Professora de Geografia 

Maria Lúcia 

 

Tema: Ações que têm sido planejadas e de fato desenvolvidas como parte de suas 

atribuições formativas no processo de escolha da formação profissional.  

 

Objetivos: 

• Entender a percepção de cada figura partícipe (escola, estudante e responsável ) 

sobre o papel da escola na orientação sobre a escolha da formação profissional. 

• Estimular a ampliação da visão dos partícipes sobre o assunto. 

Perguntas Norteadoras:  

 

• De que forma o estudante percebe a orientação para a escolha da formação 

profissional na escola? 

• Na percepção dos responsáveis As ações desenvolvidas na escola têm contribuído 

para a orientação de uma escolha de formação profissional? 
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• De que forma a escola pode estimular a busca de informação nos estudantes para o 

processo de escolha de uma formação profissional? 

 

 

Professora (P4), não existe na escola nenhuma ação específica que prepare ou de orientação 

vocacional para os alunos escolherem o curso universitário. Percebo que nossa preocupação 

está em oferecer o conteúdo para eles passarem no vestibular. Com reforços em algumas 

disciplinas como física, português, matemática, entre outras. É importante destacar que é 

um trabalho voluntário por parte dos professores, porque eles não ganham nada por isso. O 

que a gente percebe em sala é a inclinação do estudante para a área de exatas ou humanas, e 

neste sentido  quando tenho tempo durante meu tempo de aula explico sobre algumass 

profissões para eles. 

 

Pesquisadora: o que na sua opinião permite que a escola seja uma das escolas com maior 

nível de aprovação? 

Professora (P4), eu acredito  que é o interesse do corpo técnico e principalmente da família 

que nos ajuda a dar o suporte aos estudantes. A escola também oferece reforço por 

disciplina aos sábados.  

 

Pesquisadora, na sua opinião atualmente existem políticas ou ações voltadas para a 

orientação professional dentro do ambiente escolar? 

 

Professora (P4) hoje eu vejo que os estudantes estão preocupados em fazer um curso que dé 

dinheiro, e esquecem da vocação, ou seja, aquilo que gostam. Se você perguntar para os 

estudantes se eles querem ser professor, e eles não querem. 

 

Estudante (A1) mostrou-se em discordância com a opinião da professora, tendo em vista 

que ela quer cursar licenciatura em história. 

 

Professora (P4), eu vejo que os alunos do turno noturno querem fazer um curso técnico para 

poder trabalhar logo e pagar a faculdade que de fato quer. 
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Pesquisadora: percebi que perto da sala da pedagoga uma placa informando “ esta escola 

participa do enisno médio inovador” Vocês sabe o que isto quer dizer? 

 

Professora (P4), assim, a escola tem os recursos que nos precisamos para trabalhar e é um 

programa do governo federal que define alguns critérios. 

 

Estudantes presentes, não conhecemos este programa. 

 

Pesquisadora: Vocês conhecem estes critérios?  Professora o que voce acredita que a escola 

poderia oferecer no que se refere á orientação profissional destes estudantes, sabendo que 

temos um ideal e um real. Entendendo também que existe uma parcela de responsabilidade 

de cada um dos envolvidos no processo (escola, estudante, responsável).  

 

Professora (P4), penso que a SEDUC deveria ter um projeto especifico para isso, porque o 

professor já está sobrecarregado e sae de um emprego para o outro. Então penso que a 

iniciativa deve ser da secretaria. 

 

Pesquisadora: tem sido feito algum evento neste sentido de orientar? 

 

Professora (P4), é muito raro, geralmente são faculdades particulares que vem falar dos 

cursos que oferecem perto dos vestibulares e já trazem a ficha para os estudantes 

preencherem o cadastro. 

 

Estudante (A1)  os reforços são raros e não tem frequência, porque como é voluntário, o 

professor percebe que comparecem poucos alunos e ai ele deixa de ir. 

 

Pesquisadora: meninos vocês percebem alguma ação nesta linha da orientação 

professional? 

 

Estudante (A1 e A4) : não, a não ser as palestras pontuais que a professora comentou. 
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Professora (P4), as vezes percebo que o aluno quer só passar, e não está muito preocupado 

com o que vai fazer da vida.  Realmente na sala é difícil, mas eu dentro do possível tento 

orientar sobre as profissões. 

 

Pesquisadora: que orientação você dá a estes estudantes que vão escolher neste ano o curso 

que definirá de alguma forma sua futura profissão? 

 

Professora (P4), bom, primeiro precisam estudar e se preparar, Formação integral depois 

respeitar a vocação de cada um, e não escolher o curso por dinheiro apenas.  

 

Professora (P4), tive um aluno aqui que queria fazer medicina e não passou, depois de um 

ano encontrei na paradade onibus e me disse que estava cursando direito na particular e 

depois de alguns anos encontrei novamente e me disse que estava estudando para ser 

professor de geografia. Então pensem com calma e responsabilidade nesta escolha. 

 

Pesquisadora: agradeços a participação de todos pela parceria em todos os encontros 

realizados.  

 

Estudante (A3), estas conversas foram muito importantes pelo menos para mim, porque me 

mostrou possibilidades, e formas de diminuir a ansiedade. 

Estudante (A2), para mim foi muito bom porque colocar para fora todas as dúvidas que 

tinha na minha cabeça e poder esclarece-las. 

 


